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Forslag
til

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel
(Lovgivning i tilknytning til EU’s vejtransportpakke)
§l
I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 8.
september 2010, som ændret ved § 44 i lov nr. 718 af 25. juni
2010, foretages følgende ændringer:
1. § 3 affattes således:
»§ 3. Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan meddeles en
her i landet hjemmehørende virksomhed, der foruden at opfylde de krav, der følger af artikel 3 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om
fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (forordning nr. 1071/2009),
1) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
2) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, og
3) gør det antageligt, at den vil kunne udøve virksomheden
på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik
inden for branchen.
Stk. 2. Der kan under de i stk. 1 nævnte betingelser meddeles
tilladelse til her i landet hjemmehørende foreninger, fonde og
andre selvejende institutioner. Der kan ligeledes meddeles tilladelse til offentlige myndigheder og virksomheder.
Stk. 3. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1
og 2 nævnte art kan meddeles tilladelse, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af
transportministeren.
Stk. 4. Ved vurderingen af, om en virksomhed, der drives i
selskabsform, opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 3, kan der
indgå oplysninger om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i
selskabet inden for de seneste 5 år
1) er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har
fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder af en
virksomhed med en tilladelse i henhold til denne lov, lov

2)

om buskørsel, lov om taxikørsel eller forskrifter fastsat i
medfør heraf eller
har været godkendt som transportleder af eller har haft
væsentlige interesser i en gods- eller buskørselsvirksomhed, der
a) er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne
lov, lov om buskørsel, lov om taxikørsel eller forskrifter fastsat i medfør heraf,
b) i forbindelse med udførelse af godskørselsvirksomhed groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser nævnt i § 12, stk. 1, nr. 1, litra a-h, eller
c) har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som
kan tilskrives forhold, som de pågældende har været
ansvarlige for.«

2. § 4 affattes således:
»§ 4. Virksomheden skal have en godkendt transportleder,
der foruden at opfylde de krav, der følger af artikel 4 i forordning nr. 1071/2009,
1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
3) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,
4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
5) gør det antageligt, at vedkommende vil kunne udøve
virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse
med god skik inden for branchen.«
3. I § 5 udgår », jf. § 3«.
4. I § 6 a, stk. 1, udgår »eller § 4, stk. 1, 3 eller 4,«.
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5. I § 6 a, stk. 2 og 3, udgår »og § 4, stk. 1, 3 og 4,«.
6. I § 8, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 1, 3 og 4, om godkendelse
som ansvarlig leder i et selskab m.v. efter § 4, stk. 2« til:
»godkendelse som transportleder i en virksomhed«, og »efter
§ 12, stk. 1-4« udgår.
7. § 11, stk. 1, affattes således:
»Et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger 3,5 t, skal, såfremt det anvendes til firmakørsel, anmeldes til SKAT, medmindre brugeren har tilladelse i henhold til
§ 1, stk. 1. Transportministeren kan efter forhandling med
skatteministeren fastsætte regler herom.«
8. I overskriften før § 12 udgår »og bortfald«.
9. § 12 affattes således:
»§ 12. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, kan foruden i de i artikel 13 i forordning nr. 1071/2009 nævnte
tilfælde tilbagekaldes, hvis indehaveren
1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 3,
stk. 1, nr. 3, som følge af at vedkommende i forbindelse
med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har
overtrådt bestemmelser i
a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
b) færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort, køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af gods, transport af farligt gods, køretøjers
største tilladte totalvægt samt køre- og hviletid,
c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr.
2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 3820/85, Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85
om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer og Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international
vejtransport (AETR),
d) lovgivningen om euforiserende stoffer eller narkotikahandel,
e) miljølovgivningen om beskyttelse af jord samt
grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald,
f) skatte- og afgiftslovgivningen,
g) lovgivningen om beskyttelse af dyr under transport
eller
h) lovgivningen om menneskesmugling eller menneskehandel eller
2) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved
forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.
Stk. 2. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, kan tilbagekaldes, hvis en fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet
gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af
stk. 1, nr. 1, og det som følge heraf må antages, at indehaveren
ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. En godkendelse som transportleder af en virksomhed, jf. § 4, kan tilbagekaldes under de i stk. 1, nr. 1 og 2,
nævnte betingelser.
Stk. 4. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, eller en
godkendelse som transportleder af en virksomhed kan i tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, tilbagekaldes, hvis
betingelserne for udstedelse af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.
Stk. 5. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1, kan
tilbagekaldes, hvis indehaveren groft eller gentagne gange har
overtrådt vilkårene for tilladelsen, eller såfremt en fører eller
en anden, der optræder i virksomhedens interesse, gentagne
gange groft har overtrådt vilkårene for tilladelsen.
Stk. 6. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1,
tilbagekaldes, hvis virksomhedens tilladelse udstedt i medfør
af § 1, stk. 1, tilbagekaldes efter stk. 1-4 eller artikel 13 i forordning nr. 1071/2009 eller nægtes fornyet, på grund af at
virksomheden eller transportlederen ikke længere opfylder
betingelserne i § 3 henholdsvis § 4.«
10. § 13 affattes således:
»§ 13. En afgørelse om tilbagekaldelse efter artikel 13 i
forordning nr. 1071/2009 eller denne lovs § 12 kan forlanges
indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse af en
afgørelse efter forordningens artikel 13, jf. artikel 3, stk. 1,
litra a, c og d, eller lovens § 12, stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 3, jf.
stk. 1, nr. 2, § 12, stk. 4, eller § 12, stk. 5, skal, inden 4 uger
efter at afgørelsen er meddelt indehaveren af tilladelsen eller
godkendelsen, fremsættes over for Trafikstyrelsen, der anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes
former. En afgørelse om tilbagekaldelse efter forordningens
artikel 13, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, eller lovens § 12, stk. 1,
nr. 1, § 12, stk. 2, eller § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, skal på
begæring af indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i straffelovens § 78, stk. 3, og sagen behandles i
disse tilfælde i strafferetsplejens former.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for afgørelse om, at en tilladelse ikke kan
fornyes, på grund af at virksomheden ikke længere opfylder
betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller transportlederen
ikke længere opfylder betingelserne i § 4, nr. 3 eller 5. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse for afgørelse om, at en tilladelse ikke kan fornyes, på
grund af at virksomheden eller transportlederen ikke længere
opfylder betingelsen i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b.
Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse ifølge forordningens artikel
13, jf. artikel 3, stk. 1, litra a, c og d, og lovens § 12, stk. 1, nr.
2, § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, § 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2,
og § 13, stk. 2, jf. § 4, nr. 3, har ikke opsættende virkning, men
retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under
sagens behandling skal have adgang til at udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Ankes en dom,
hvorved tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har
afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at vognmandsvirksomheden ikke må udøves under
ankesagens behandling.
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Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse ifølge forordningens artikel
13, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, og lovens § 12, stk. 1, nr. 1, § 12,
stk. 2, § 12, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 4, § 12, stk. 5,
§ 13, stk. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og § 13, stk. 2, jf. § 4, nr. 5,
har opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling ikke må
udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det
i denne bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
Stk. 5. En tilbagekaldelse efter forordningens artikel 13 eller
lovens § 12 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den
myndighed, der har truffet afgørelse om tilbagekaldelse. En
ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum.
Hvis ansøgningen afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen
prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år
efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år, efter at ophævelse senest
er nægtet ved dom. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«
11. § 14 ophæves.
12. I § 15 ændres »tilbagekaldt, frakendt eller bortfaldet, jf.
§§ 12-14« til: »tilbagekaldt, jf. § 12«.
13. § 16 b, stk. 2, nr. 3, affattes således:
»3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale
sikringsordninger eller«
14. I § 17, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 4, stk. 2, 1. pkt.,«.
§2
I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 8.
september 2010, som ændret ved § 43 i lov nr. 718 af 25. juni
2010, foretages følgende ændringer:
1. I § 2 a, stk. 1, ændres »og § 13, stk. 1, 3 og 4, til udlejning
m.v. efter § 1 a, om godkendelse som ansvarlig leder i et selskab m.v. efter § 13, stk. 2, om fornyelse af en tilladelse samt
om tilbagekaldelse af en tilladelse eller en godkendelse efter
§ 14, stk. 1-4 og 6,« til: »til udlejning m.v. efter § 1 a, om
godkendelse som transportleder i en virksomhed, om fornyelse af en tilladelse og om tilbagekaldelse af en tilladelse eller
en godkendelse.«
2. I § 9, stk. 1, udgår »eller § 13, stk. 1, 3 eller 4,«.
3. I § 9, stk. 2 og 3, udgår »og § 13, stk. 1, 3 og 4,«.
4. § 12 affattes således:
»§ 12. Tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan meddeles en
her i landet hjemmehørende virksomhed, der foruden at opfylde de krav, der følger af artikel 3 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om
fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (forordning nr. 1071/2009),

1)
2)

ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, og
3) gør det antageligt, at den vil kunne udøve virksomheden
på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik
inden for branchen.
Stk. 2. Der kan under de i stk. 1 nævnte betingelser meddeles
tilladelse til her i landet hjemmehørende foreninger, fonde og
andre selvejende institutioner. Der kan ligeledes meddeles tilladelse til offentlige myndigheder og virksomheder.
Stk. 3. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1
og 2 nævnte art kan meddeles tilladelse, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af
transportministeren.
Stk. 4. Ved vurderingen af, om en virksomhed, der drives i
selskabsform, opfylder betingelserne i stk. 1, nr. 3, kan der
indgå oplysninger om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller andre personer med væsentlige interesser i
selskabet inden for de seneste 5 år
1) er blevet nægtet godkendelse som transportleder eller har
fået tilbagekaldt en godkendelse som transportleder af en
virksomhed med en tilladelse i henhold til denne lov, lov
om godskørsel, lov om taxikørsel eller forskrifter fastsat
i medfør heraf eller
2) har været godkendt som transportleder i eller har haft
væsentlige interesser i en bus- eller godskørselsvirksomhed, der
a) er blevet nægtet udstedelse af eller har fået tilbagekaldt en tilladelse i medfør af bestemmelser i denne
lov, lov om godskørsel, lov om taxikørsel eller forskrifter fastsat i medfør heraf,
b) i forbindelse med udførelse af erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning m.v. groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser nævnt i § 14,
stk. 1, nr. 1, litra a-g, eller
c) har eller har haft økonomiske vanskeligheder, som
kan tilskrives forhold, som de pågældende har været
ansvarlige for.«
5. § 13 affattes således:
»§ 13. Virksomheden skal have en godkendt transportleder,
der foruden at opfylde de krav, der følger af artikel 4 i forordning nr. 1071/2009,
1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
3) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover,
4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og
5) gør det antageligt, at vedkommende vil kunne udøve
virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse
med god skik inden for branchen.«
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6. Efter § 13 indsættes i kapitel 4:
»§ 13 a. Tilladelse til busudlejning m.v., jf. § 1 a, kan meddeles en her i landet hjemmehørende virksomhed, der foruden
at opfylde betingelserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3,
1) har forretningssted her i landet og
2) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt.
Stk. 2. Der kan under de i stk. 1 nævnte betingelser meddeles
tilladelse til her i landet hjemmehørende foreninger, fonde og
andre selvejende institutioner. Der kan ligeledes meddeles tilladelse til offentlige myndigheder og virksomheder.
Stk. 3. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1
og 2 nævnte art kan meddeles tilladelse, såfremt dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af
transportministeren.
Stk. 4. § 12, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse på disse
virksomheder.
§ 13 b. Virksomheden skal have ansat en godkendt transportleder, der vedvarende og faktisk skal forestå virksomhedens busudlejning. Denne skal foruden at opfylde betingelserne i § 13
1) have bopæl i her i landet og
2) i faglig henseende være kvalificeret til at drive busudlejning.
Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om bopæl i Danmark bortfalder,
i det omfang dette følger af international aftale eller regler
fastsat af transportministeren.«

g) lovgivningen om menneskesmugling eller menneskehandel eller
2) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved
forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.
Stk. 2. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, kan tilbagekaldes, hvis en fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet
gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af
stk. 1, nr. 1, og det som følge heraf må antages, at indehaveren
ikke længere opfylder betingelserne i § 12, stk. 1, nr. 3.
Stk. 3. En godkendelse som transportleder af en virksomhed, jf. § 13, kan tilbagekaldes under de i stk. 1, nr. 1 og 2,
nævnte betingelser.
Stk. 4. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, eller en
godkendelse som transportleder af en virksomhed kan i tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, tilbagekaldes, hvis
betingelserne for udstedelse af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.
Stk. 5. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1, kan
tilbagekaldes, hvis indehaveren groft eller gentagne gange har
overtrådt vilkårene for tilladelsen, eller såfremt en fører eller
en anden, der optræder i virksomhedens interesse, gentagne
gange groft har overtrådt vilkårene for tilladelsen.
Stk. 6. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1,
tilbagekaldes, hvis virksomhedens tilladelse udstedt i medfør
af § 1, stk. 1, tilbagekaldes efter stk. 1-4 eller forordningens
artikel 13 eller nægtes fornyet, på grund af at virksomheden
eller transportlederen ikke længere opfylder betingelserne i
§ 12 henholdsvis § 13.«

7. § 14 affattes således:
»§ 14. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, kan foruden i de i artikel 13 i forordning nr. 1071/2009 nævnte
tilfælde tilbagekaldes, hvis indehaveren
1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 12,
stk. 1, nr. 3, som følge af at vedkommende i forbindelse
med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har
overtrådt bestemmelser i
a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
b) færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort, køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af passagerer eller gods og køre- og
hviletid,
c) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr.
2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 3820/85, Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85
om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer og Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international
vejtransport (AETR),
d) lovgivningen om euforiserende stoffer eller narkotikahandel,
e) miljølovgivningen om beskyttelse af jord samt
grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald,
f) skatte- og afgiftslovgivningen eller

8. § 14 a ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 14 a. En tilladelse til busudlejning m.v. efter § 1 a kan
tilbagekaldes, hvis indehaveren
1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 12,
stk. 1, nr. 3, som følge af at vedkommende i forbindelse
med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har
overtrådt bestemmelser i
a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
b) færdselslovgivningen om køretøjers indretning, udstyr og tilbehør,
c) miljølovgivningen om beskyttelse af jord samt
grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald eller
d) skatte- og afgiftslovgivningen eller
2) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved
forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.
Stk. 2. En godkendelse som transportleder af en virksomhed, der har tilladelse til busudlejning m.v. efter § 1 a, kan
tilbagekaldes under de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte betingelser.
Stk. 3. En tilladelse til busudlejning m.v. eller en godkendelse som transportleder af en virksomhed kan i tilfælde, som
ikke er omfattet af stk. 1 eller 2 eller bestemmelsen om bortfald
i § 16, stk. 1, tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelse
af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.
Stk. 4. En tilladelse til busudlejning m.v. kan tilbagekaldes,
hvis en ansat eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet gentagne gange
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groft har overtrådt bestemmelser omfattet af stk. 1, og hvis det
som følge heraf må antages, at indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 13 a, jf. § 12, stk. 1, nr. 3.
Stk. 5. Tilbagekaldelse af en tilladelse eller tilbagekaldelse
af en godkendelse som transportleder af en virksomhed sker
på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.
§ 14 b. I forbindelse med behandling af sager om tilbagekaldelse af tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring
eller udlejning m.v. kan myndighederne i nødvendigt omfang
videregive oplysninger til tilladelsesindehaveren om overtrædelse af bestemmelser omfattet af § 14, stk. 1, nr. 1, som en
fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, har
begået i forbindelse med udførelse af hvervet.«
9. § 15 affattes således:
»§ 15. En afgørelse om tilbagekaldelse efter artikel 13 i
forordning nr. 1071/2009 eller denne lovs § 14 kan forlanges
indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse af en
afgørelse om tilbagekaldelse efter forordningens artikel 13, jf.
artikel 3, stk. 1, litra a, c og d, eller lovens § 14, stk. 1, nr. 2,
§ 14, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, § 14, stk. 4 og 5, eller § 14 a, stk. 1,
nr. 2, og § 14 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, skal, inden 4 uger efter
at afgørelsen er meddelt indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen, fremsættes over for Trafikstyrelsen, der anlægger
sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.
En afgørelse om tilbagekaldelse efter forordningens artikel
13, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, eller lovens § 14, stk. 1, nr. 1,
§ 14, stk. 2, § 14, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, § 14 a, stk. 1, nr. 1,
eller § 14 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, skal på begæring af indehaveren af tilladelsen eller godkendelsen indbringes for domstolene af anklagemyndigheden efter fremgangsmåden i
straffelovens § 78, stk. 3, og sagen behandles i disse tilfælde
i strafferetsplejens former.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for afgørelse om, at en tilladelse ikke kan
fornyes, på grund af at virksomheden ikke længere opfylder
betingelserne i § 12, stk. 1, nr. 2 og 3, eller § 13 a, jf. § 12,
stk. 1, nr. 2 og 3, eller transportlederen ikke længere opfylder
betingelserne i § 13, nr. 3 og 5, eller § 13 b, jf. § 13, nr. 3 og
5. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 3. pkt., finder tilsvarende
anvendelse for afgørelse om, at en tilladelse ikke kan fornyes,
på grund af at virksomheden eller transportlederen ikke længere opfylder betingelsen i forordningens artikel 3, stk. 1, litra
b.
Stk. 3. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse ifølge forordningens artikel
13, jf. artikel 3, stk. 1, litra a, c og d, og lovens § 14 a, stk. 1,
nr. 2, § 14 a, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 2, jf. § 12,
stk. 1, nr. 2, § 13, nr. 3, § 13 a, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, og § 13
b, jf. § 13, nr. 3, har ikke opsættende virkning, men retten kan
ved kendelse bestemme, at den pågældende under sagens behandling skal have adgang til at udøve den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Ankes en dom, hvorved
tilbagekaldelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt
dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme,
at vognmandsvirksomheden eller busudlejningen ikke må
udøves under ankesagens behandling.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse eller nægtelse af fornyelse ifølge forordningens artikel
13, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, og lovens § 14, stk. 1, nr. 1, § 14,
stk. 2, § 14, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, § 14, stk. 4 og 5, § 14 a,
stk. 1, nr. 1, og stk. 4, og § 15, stk. 2, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, § 13,
nr. 5, § 13 a, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, og § 13 b, jf. § 13, nr. 5, har
opsættende virkning, men retten kan ved kendelse bestemme,
at den pågældende under sagens behandling ikke må udøve
den virksomhed, tilladelsen eller godkendelsen vedrører. Hvis
tilbagekaldelsen findes lovlig ved dommen, kan det i denne
bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.
Stk. 5. En tilbagekaldelse efter forordningens artikel 13 eller
lovens § 14 kan til enhver tid efter ansøgning ophæves af den
myndighed, der har truffet afgørelse om tilbagekaldelse. En
ansøgning herom kan dog kun indgives med 1 års mellemrum.
Hvis ansøgningen afslås, kan ansøgeren forlange afgørelsen
prøvet ved domstolene, såfremt der er forløbet mindst 5 år
efter tilbagekaldelsen og mindst 2 år, efter at ophævelse senest
er nægtet ved dom. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende
anvendelse.«
10. § 16 affattes således:
»§ 16. En tilladelse til busudlejning m.v. bortfalder, hvis
indehaveren af tilladelsen ophører med at opfylde betingelserne i § 13 a, stk. 1, nr. 1, og § 13 a, stk. 1, jf. § 12, stk. 1, nr.
1, eller hvis den godkendte transportleder fratræder virksomheden. En godkendelse som transportleder i en virksomhed
med tilladelse i henhold til § 1 a bortfalder, når indehaveren
af godkendelsen afgår ved døden eller ophører med at opfylde
betingelserne i § 13 b, stk. 1, nr. 1, eller § 13 b, stk. 1, jf. § 13,
stk. 1, nr. 1 og 2.
Stk. 2. Efter anmeldelse inden 14 dage til den myndighed,
der har givet tilladelsen, kan et dødsbo, en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en skyldner, der er under rekonstruktionsbehandling, et konkursbo eller en værge for en person, der er
under værgemål efter værgemålslovens § 5, under værgemål
med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens
§ 6, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,
midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden med
henblik på afvikling, afhændelse el.lign. Adgangen hertil gælder kun indtil 6 måneder fra dødsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning, konkursdekretets afsigelse eller
værgemålets iværksættelse. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.
Stk. 3. Efter anmeldelse til Trafikstyrelsen inden 14 dage
efter transportlederens fratræden kan et virksomhed, der har
fået tilladelse efter § 1, stk. 1, jf. § 12, i en periode på op til 3
måneder midlertidigt få tilladelse til at fortsætte virksomheden
med henblik på ansættelse af en ny transportleder, der opfylder
kravene i § 13 b. I særlige tilfælde kan fristen forlænges.«
11. § 20 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:
»3) bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale
sikringsordninger eller«
12. I § 22, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 13, stk. 2, 1. pkt.,«.
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§3
Loven træder i kraft den 4. december 2011.
Folketinget, den 3. maj 2011
THOR PEDERSEN
/ Karen J. Klint

